
 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
กรมอุตุนิยมวิทยา 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศวันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
  การคาดหมายลักษณะอากาศ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนในวันท่ี   
26-28 ต.ค. 2562 ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
                         ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ ในช่วงวันท่ี 22-25 ต.ค. 2562 บริเวณความกดอากาศสูงท่ีปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีน
ใต้ จะมีก าลังอ่อนลง ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีก าลังอ่อนลง ท าให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคง
มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่วนในช่วงวันท่ี 26-28 ต.ค. 2562 บริเวณความกดอากาศสูงระรอกใหม่แผ่มาปกคลุมตอนบน
ของประเทศไทย ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังแรงขึ้น ท าให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึง
หนักมากบางแห่ง ระมัดระวังอันตรายจากฝนท่ีตกสะสมและฝนท่ีตกหนัก ซ่ึงอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่งได้ ส าหรับอ่าวไทย
ตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอใหช้าวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
ข้อควรระวัง   ในช่วงวันท่ี 26-28 ต.ค. 2562 อ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คลื่น 

เพชรบุรี 

เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นท่ี ตลอดช่วง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ าสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส 

ประจวบคีรีขันธ ์

ช่วงวันท่ี 22-25 ต.ค. 62 เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นท่ี  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
ช่วงวันท่ี 26-28 ต.ค. 62 เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นท่ี และฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส 

ชุมพร 

ช่วงวันท่ี 22-25 ต.ค. 62 เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นท่ี  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
ช่วงวันท่ี 26-28 ต.ค. 62 เมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ี และฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส 

สุราษฎร์ธานี 

ช่วงวันท่ี 22-25 ต.ค. 62 เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นท่ี  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
ช่วงวันท่ี 26-28 ต.ค. 62 เมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ี และฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส 

นครศรธีรรมราช 

ช่วงวันท่ี 22-25 ต.ค. 62 เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นท่ี และฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
ช่วงวันท่ี 26-28 ต.ค. 62 เมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ี และฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส 

นายชานุพงษ์ พจนไกร 
ผู้พยากรณ์อากาศ 

ส่วนพยากรณ์อากาศ 

สอบถามสภาพอากาศ โทร. 074-311-760 
โทรสาร. 074-311-065 

www.songkhla.tmd.go.th 

นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
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พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง 
ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ออกประกาศวันอังคาร ท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ลักษณะอากาศทั่วไป 
  การคาดหมายลักษณะอากาศ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนในวันท่ี   
26-28 ต.ค. 2562 ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
                         ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาท่ีส าคัญ ในช่วงวันท่ี 22-25 ต.ค. 2562 บริเวณความกดอากาศสูงท่ีปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีน
ใต้ จะมีก าลังอ่อนลง ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีก าลังอ่อนลง ท าให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคง
มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีก าลังอ่อนลง ส่วนในช่วงวันท่ี 26-28 ต.ค. 2562 บริเวณความกดอากาศสูงระรอกใหม่แผ่มาปกคลุมตอนบน
ของประเทศไทย ท าให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีก าลังแรงขึ้น ท าให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึง
หนักมากบางแห่ง ระมัดระวังอันตรายจากฝนท่ีตกสะสมและฝนท่ีตกหนัก ซ่ึงอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก และน้ าล้นตลิ่งได้ ส าหรับอ่าวไทย
ตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณท่ีมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอใหช้าวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
ข้อควรระวัง   ในช่วงวันท่ี 26-28 ต.ค. 2562 อ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

จังหวัด สภาวะอากาศ อุณหภูมิ เมฆ ฝน ลม คลื่น 

พัทลุง 

ช่วงวันท่ี 22-25 ต.ค. 62 เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นท่ี  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลามีคลื่นต่ ากว่า 1 เมตร 
ช่วงวันท่ี 26-28 ต.ค. 62 เมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ี และฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลสาบสงขลามีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  
อุณหภูมิต่ าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส 

สงขลา 

ช่วงวันท่ี 22-25 ต.ค. 62 เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นท่ี และฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
ช่วงวันท่ี 26-28 ต.ค. 62 เมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ี และฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส 

ปัตตานี 

ช่วงวันท่ี 22-25 ต.ค. 62 เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นท่ี และฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
ช่วงวันท่ี 26-28 ต.ค. 62 เมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ี และฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส 

ยะลา 

ช่วงวันท่ี 22-25 ต.ค. 62 เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นท่ี และฝนหนักบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.  
ช่วงวันท่ี 26-28 ต.ค. 62 เมฆเป็นมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ี และฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  
อุณหภูมิต่ าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส 

นราธิวาส 

ช่วงวันท่ี 22-25 ต.ค. 62 เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นท่ี และฝนหนักบางแห่ง 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร  
ช่วงวันท่ี 26-28 ต.ค. 62 เมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ี และฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง  
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 
อุณหภูมิต่ าสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส 
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